
Hlášení m ěstského rozhlasu – čtvrtek 14. b řezna 2019 

(10.00 a 16.00 hodin) 

 

 

 

 Upozorňujeme občany, že ve středu 20. března v době od 

7.30 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické 

energie. Vypnutím budou dotčeny tyto ulice nebo jejich 

části: Mladotická, L. Výducha, Zámečnická, Spojovací, 

Úvoz a Mladotické nábřeží. Bližší informace o konkrétních 

číslech popisných naleznete v Aktualitách na webových 

stránkách města Slavičín. 

 

 Základní umělecká škola Slavičín Vás srdečně zve na 

Benefiční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 14. března 

od 18.00 hodin v sále Sokolovny. 

 

 Městská knihovna Slavičín Vás zve na přednášku Jak 

zlepšit a udržet své zdraví, která se uskuteční ve čtvrtek  

14. března od 18.00 hodin v sále v prvním podlaží knihovny. 

 

 Zveme Vás na domácí zabíjačku v sobotu 16. března od 

8.00 do 13.00 hodin na zahrádce u Talafy. 

 



 Základní škola Malé Pole zve všechny děti na Karneval 

s Jirkou Hadašem. Akce se uskuteční v sobotu 16. března 

od 14.00 hodin v sále Sokolovny. 

 

 Zveme Vás na taneční soutěž O valašský klobouk, která se 

uskuteční v neděli 17. března od 9.30 hodin ve sportovní 

hale. Pořadatelé prosí občany, aby v čase konání akce 

neparkovali v centru Slavičína, zejména na parkovišti 

u radnice, u kruhového objezdu, u Zámeckého parku, 

u Záložny, na podélném parkovišti u obchodního domu 

a v ulici Mezi Šenky. Děkujeme za pochopení. 

 

 Zveme Vás na film Sherlock Koumes z cyklu Kino pro děti. 

Akce se uskuteční v neděli 17. března od 15.00 hodin v sále 

Sokolovny, vstup je volný. 

 

 Zveme Vás na Jarní bazárek dětských věcí, který se 

uskuteční v úterý 19. března odpoledne a ve středu  

20. března po celý den v sále Sokolovny.  

 

 Městská knihovna Slavičín Vás srdečně zve na besedu 

Františka Trávníčka nazvanou Vznik protektorátu 

a vojenského odboje. Akce se uskuteční v úterý 19. března 

od 18.00 hodin v sále v prvním podlaží knihovny. 

 


